Toelichting
factuur
Pensioenfonds Metaal en Techniek
Sociale Fondsen
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

U heeft een factuur ontvangen
Uw onderneming neemt deel aan de pensioen- en/of cao-regelingen in de Metaal
en Techniek , Motorvoertuigen- en
Tweewielerbranche en/of Tankstations en
Wasbedrijven. U ontvangt daarvoor ieder
kwartaal een factuur voor de pensioen- en/
of cao-regelingen.

Betaal het verschuldigde bedrag binnen
30 dagen na de factuurdatum
Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk. Dit kenmerk vindt u op de factuur.
Het bedrag stort u op rekeningnummer:
IBAN: NL30INGB0658366610
BIC:INGBNL2A
t.n.v. Mn Services n.v.
Zet ons rekeningnummer in de begunstigdenlijst van uw internetbankieren. Wijzigt
ons rekeningnummer? Wij informeren
u hierover op bpmtonline.nl, bpmt.nl én
op de nota. Twijfelt u over de echtheid van
een factuur? Neem contact op met onze
Klanteninformatie.

Wie staan er op de specificatie?
U vindt al uw werknemers tot aan de
AOW-leeftijd in alfabetische volgorde op de
notaspecificatie. Er zijn twee soorten werknemers die niet op de factuur staan omdat
u voor hen geen premie hoeft te betalen. Dit
zijn de stagiairs zonder leerwerkovereenkomst en de werknemers die geen eigenlijke
bedrijfsarbeid verrichten en tijdelijk in
dienst zijn. Een voorbeeld hiervan is een
schilder die de bedrijfsruimte gedurende
twee maanden opknapt.

U ziet achter elk persoonsnummer
de volgende gegevens
Geboortedatum
Geboortedatum van uw werknemer.
Naam
De achternaam van uw werknemer en
zijn/haar voorletters.
Salaris
Het brutosalaris per maand of per 4 weken.
U leest op www.bpmtonline.nl welke loonelementen opgenomen moeten worden in
het brutosalaris. Kijk hiervoor onder de kop
“Veelgestelde vragen”.
Provisie
Hier ziet u 1/12e deel van de provisie die uw
werknemer over het voorgaande jaar heeft
ontvangen.
F
Dit is de betalingsfrequentie van het salaris.
U ziet een M bij betaling per maand en u ziet
een 4 bij betaling per 4 weken.
Uren
De norm die gehanteerd wordt is 38 uur. Als
uw werknemer minder dan 38 uur werkt,
staat hier het aantal uren per week.
Afwijkende periode
U ziet hier voor welke periode premie in
rekening gebracht wordt. Als hier niets
staat wordt er premie in rekening gebracht
voor de periode die bovenaan de factuur
staat.

U heeft een wijziging doorgegeven,
maar ziet deze niet terug op de factuur?

U vindt meer informatie op
www.bpmtonline.nl

U ontvangt eens per kwartaal een factuur.
- 14 februari 2018 (5 februari 2018*)
- 16 mei 2018 (7 mei 2018*)
- 15 augustus 2018 (6 augustus 2018*)
- 14 november 2018 (5 november 2018*)

Op www.bpmtonline.nl vindt u de uitgebreide toelichting op de factuur.

* Data waarop de nota opgemaakt wordt.

De wijziging (een aanmelding, afmelding of
wijziging in het dienstverband) is verwerkt
na het opmaken van de factuur. Een correctie volgt op de eerstvolgende factuur. Op
het voorblad van de factuur vindt u terug
tot en met welke datum de wijzigingen zijn
meegenomen.

Regel uw administratie eenvoudig
via Inzendportaal.nl
Inzendportaal.nl is een beveiligde internetsite waarop u uw administratie voor de
pensioen- en/of cao-regelingen regelt. U
heeft hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week
toegang tot uw gegevens. Informatie die u
doorgeeft via www.inzendportaal.nl wordt
direct in onze administratie verwerkt.

Meld u of uw accountant nu aan
Vraag een activatiecode aan via de site en
wij sturen u de code binnen twee dagen toe.
Uw accountant machtigen om uw administratie via Inzendportaal.nl te verzorgen
kan ook. Als u uw administratie via
Inzendportaal.nl regelt, kunt u ook informatie over deze factuur inzien op
www.bpmtonline.nl.

Hier vindt u naast bovengenoemde
informatie ook een overzicht van
bijzondere situaties zoals:
- Werknemers met provisie
- Arbeidsongeschikte werknemers
- Werknemers met gemoedsbezwaren
- Werknemers met ouderschapsverlof
Daarnaast vindt u hier ook:
- De premiespecificatie
- De premieberekeningsmodule
- Het actuele premieoverzicht
- Rekenvoorbeelden

Heeft u na deze toelichting nog vragen?
Neem dan contact op met Klanteninformatie op telefoonnummer +31 (0) 88 007 98 11.
Klanteninformatie is bereikbaar op
werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.
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